HRVATSKA KATOLIČKA MISIJA SV. JERONIMA
U JUŽNOJ AFRICI
ST. JEROME'S ROMAN CATHOLIC CHURCH
CROATIAN COMMUNITY

Sv. Mise kroz tjedan:
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedjelja

23. 09.
24. 09.
25. 09.
26. 09.
27. 09.
28. 09.

8:00
6 :15
8:00
6:15
7:45
7:15
18:00
29. 09. 10:30

† Johnny Plisic (K. Mirić)
Po nakani 1 (Katica B.)
† George Kraljević (Z. Medak)
Po nakani 2 (Katica B.)
Za zdravlje Edward Robertson
Po nakani 3 (Katica B.)
Po nakani FIS
† Marija Puljević

Iduće nedjelje prije sv. Mise u 10 sati imat ćemo obred preminuća sv. Oca Franje. Dođite
malo ranije kako biste sudjelovali u ovom lijepom obredu.
Za nedjelju 29. 09. poslije sv. Mise najavljujemo ručak u našoj dvorani povodom blagdana
našeg zaštitnika sv. Jeronima i povodom blagdana sv. Franje, sveca mira, utemeljitelja Franjevačkoga
reda. Molim vas da najavite vaš dolazak. Cijena R100,00.
Započeli smo rad na našoj novoj župnoj web stranici. Prve korake koje smo učinili možete
vidjeti na www.stjerome.co.za
Nakana nam je do početka prosinca obojiti crkvu, koja nije obojana praktično od njezine
izgradnje 1993. godine. U tom smislu svaki prijedlog o kvalitetnim majstorima, o povoljnim cijenama
boje i svaka druga pomoć je dobrodošla. Prva ponuda koju imamo glasi na R55000,00, s tim da
moramo mi organizirati skelu koja nije jeftina.
U ovoj Godini vjere organiziramo hodočašće u Isusovu domovinu Izrael. To se planira od 03.
do 11. 10. Grupa ima 24 hodočasnika. Slijedeći sastanak imat ćemo u nedjelju 29. 09. poslije sv. Mise.
Hrvatski svjetski kongres organizira 3. Hrvatske svjetske igre koje će se održati u Zagrebu od
21. do 26. srpnja 2014. To je izvrsna prigoda da se mladi Hrvati iz cijeloga svijeta druže i u upoznaju
Domovinu. Natjecanja će se održavati u različitim sportskim disciplinama, pojedinačnim i ekipnim.
Zainteresirani neka se jave.
Preporučam u vaše molitve sve naše bolesnike i sve one kojima je potrebna naša ljubav i
blizina. Preporučam Ivanku Framić, Anku Šurkalo, Mariju Marković, Grgu Ruščića, Bosiljku Blažević,
Maru Žuvela, Kuzmu Tomašića, Anicu Kemp i Finu Dobrović.

99 Central Street, Houghton 2198, Johannesburg
P.O. Box 95170, Grant Park 2051, South Africa
e-mail: stjerome@worldonline.co.za

25. NEDJELJA KROZ GODINU (C) 22. 09. 2013.
Pripjevni psalam: HVALITE

GOSPODINA KOJI IZ GLIBA
VADI SIROMAHA!

NEMOJMO SE ZAROBITI
Prilijepimo se previše uz svoje ušteđevine, postignute uspjehe, kuće i zemaljske veze,
tada više služimo bogatstvu nego Bogu. Isus nan danas opominje da u prikupljanju
duhovnoga blaga nasljedujemo maštovitost poslovnih ljudi u svijetu, ali da se ne
dadnemo zarobiti svjetovnim načinom vrednovanja i življenja.

NOVAC
Novac... svi za njim čeznemo. Za nas kršćane postavlja se pitanje: kako se njime dobro
služiti... kako ga ne zloupotrebljavati. Ima pojedinaca koji svoje blagostanje mogu graditi
na štetu drugih ljudi, druge proračunato izrabljivati, prezirati one koji su siromašni.
Razmislimo danas o svom stavu prema novcu i bogatstvu.

BOGATSTVO SLUŽENJA
Učiš nas, Učitelju života, da ne možemo služiti dvojici gospodara. Samo jednog se može
ljubiti i samo jednomu se može istinski služiti. A mi smo u srcu razdijeljeni, razapeti
između služenja tebi i robovanja tolikim gospodarima: moći, ugledu, posjedovanju...
Posjedovani smo, Gospodine, od tolikih gospodara.
Samo služenje tebi istinski oslobađa jer postajemo novim stvorenjem, ne posjedovanim
već ljubljenim. Oslobodi nas, Gospodine, našega robovanja svijetu i podari nam snagu
služenja tebi da vjernim hodom za tobom preobražavamo svijet u novo zajedništvo zemlje
i neba.
Razbistri nam pogled vjere da spoznamo istinske vrijednosti života, života koji ne prolazi.
Nek bogatstvo i dobra svijeta ne budu teret življenju vjere. Amen.

tel. + 27 (0) 11 728 2381
fax + 27 (0)11 728 3766
cell + 27 (0) 83 307 8340

